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சில	ெசா 	வசதிக க் 	பழகிவிட்டால்	நம்மால்	 திய	 யற்சிகைள
ெசய்ய யா .	ெவளிப்பைடயாக	ெசான்னால்	 வியில்	பட்டன்கைள	அ த் ம்
ேசாம்பலால்	ரிேமாட்	உ வான 	சரிதான்.	ஆனால்	அந்த	ரிேமாட்ைடக்
கண் பி க் ம்	அறிேவ	ஊனமானால்	நம்	வாழ் 	என்னா ம்?
ஆனால	 தியவற்ைற	கற் ம்	இளைமயில்	ெசா ைச	ேத யதால்தான	நம்மில்
பல க் ம்	கணினி	 ேராகிராம்கைள	 யமாக	எ த யா .	கணக்கின்	மீ
ஆர்வம்	இ ந்தால்	மட் ேம	கணினி	 ேராகிராம்கைள	எ த	 ம்	எ ம்	லாஜிக்
உண்ைம.	நம்மில்	பல க் ம்	அந்த	ஆர்வம்	 ட	இல்லாமல்	இ ப்ப
தற்ெசயலானதல்ல.	பங்களிக் ம்	திறனின்றி	பயனராகேவ	இ ப்ப 	 ைளையப்
ட் ம்	வணிகச்சதியன்றி	ேவறல்ல.
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விண்ேடாஸ்,	ேமக்	ேபான்ற	ஓஎஸ்கைள	பயன்ப த் ம்ேபா 	பி க்கிறேதா
இல்ைலேயா	சில	 ேராகிராம்கைள	பயன்ப த்த	ேவண் யி க் ம்.	அதில்
வி ம் வ 	ேபால	மாற்றங்கைள	ெசய்தால்	எப்ப யி க் ம்?	கட்டற்ற
ெமன்ெபா ைள	நீங்கள்	பழகேவண் ய 	அதற் த்தான்.

ேராகிராம்களில்	ேதைவயான	மாற்றங்கைள	ெசய் ெகாள் ம்ப ,	பிற க்
நிபந்தைனகளின்றி	பகி ம்	 தந்திரத்	தன்ைம ட ம்	உள்ள	ெமன்ெபா ைள
கட்டற்ற	ெமன்ெபா ள்	என	 றிப்பிடலாம்.	விண்ேடாஸ்,	ேமக்	ேபான்ற	ஓஎஸ்களில்
அதன்	ஆதார	 ேராகிராம்கைள	பயனர்கள்	பார்க்க	 யா .	ஆனால்	லினக்ஸ்
ஓஎஸ்ஸில்	அவற்ைற	பார்க்கலாம்;	திறைமயி ந்தால்	ேமம்ப த்த ம்	ெசய்யலாம்.
ைமக்ேராசாஃப்ட்	ஆபீஸ்,	அேடாப்	ேபாட்ேடாஷாப்	ஆகியைவ	தனி ரிைம	ெபா ட்கள்
என்பதால்	இதன்	 ேராகிராம்கைள	கா 	ெகா த் 	வாங் ம்	பயனர்கள்
பார்க்க ம்	 யா ;	மாற்ற ம்	 யா .	 றிப்பிட்ட	நி வன	ெதாழில் ட்ப	
மட் ேம	அதைன	பார்க்க,	மாற் ம்	அ மதி	ெபற்றி ப்பார்கள்.	இதற்கான
விதிகைள	ெமன்ெபா ட்கைள	நி ம்ேபாேத	ஒப்பந்தத்தில்	காணலாம்.	சட்டப்ப
இதைன	கா 	ெகா த் 	வாங் பவர்	மட் ேம	பயன்ப த்தலாம்.	நண்ப க்
பகிர்ந்தால்	அ 	 ற்றம்.

இதற் 	மாற்றான தான்	 	லினக்ஸ்.	 தந்திர	ெமன்ெபா ள்	உதாரணம்:	லிபர்
ஆபீஸ்.	அ ப்பைடயில்	இ 	 தலாளித் வ ம்	ெபா ைடைம	தத் வத்தின்



எதிெரதிர்	ேமாதல்ேபாலேவதான்.	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ள்	என்ற	அர்த்தம்,	இைவ
விைலயின்றி	கிைடக் ம்	என்பதாக	 ரிந் ெகாள்ளக் டா .	நிபந்தைனகளின்றி
ெமன்ெபா ட்கைள	பயன்ப த்தலாம்,	பகிரலாம்,	ேமம்ப த்தலாம்	என்பேத.		
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கட்டற்ற	அறி க்கான	ேலாேகாைவ	வ வைமக்க	நண்பைர	அ கியேபா ,
கட்டற்ற	ெமன்ெபா ள்	 றித் 	விளக்கிேனன்.	உடேன	அவர்	ேகட்ட ,	சர்வ க்
பயன்ப த் வார்கேள	அ தாேன!	ெபா வாக	சர்வ க் 	லினக்ஸ்	ஓஎஸ்கைள
பயன்ப த் கிறார்கள்	என்றா ம்	லினக்ஸ்மின்ட்,	ஃெபேடாரா	லினக்ஸ்	ேபான்ற
ஓஎஸ்கைள	தனிப்பட்ட	உபேயாகத்திற் ம்	நீங்கள்	பயன்ப த்தலாம்.	இதில்	சிக்கல்,
நீங்கள்	பயன்ப த் ம்	ேகாப் கைள	விண்ேடாசில்	பயன்ப த்த	அதற்ெகன	சில
மாற்றங்கைள	ெசய்யேவண் ம்	அவ்வள தான்.

விண்ேடாஸ்	அல்ல 	ேமக்	உள்ளிட்ட	ஓஎஸ்களிலில்லாத	தனிச்சிறப் 	ஜிஎன்
லினக்ஸில்	என்ன	இ க்கிற ?

கட் ப்பா :	லினக்ஸி ள்ள	 ேராகிராம்கைள	நீங்கள்	ெடக்	வல் நராக	இ ந்தால்
மாற்றியைமத் 	பயன்ப த்தலாம்.	இல்ைலெயன்றா ம்	காப்பிைரட்	ெமன்ெபா ள்
ேபால	அப்ேடட்ஸ்	ேகட் 	ெசய் ம்	பணிையக்	ெக க்கா .	ெசயல்பா களில
நி வனத்தில்	வைர ைறயற்ற	கட் ப்பா 	இ க்கா .

பயிற்சி:	ஆதார	 ேராகிராம்கைள	எ தி	பழ ம்	மாணவர்கள்,	அதி ள்ள
தவ கைள	எளிதில்	தி த்தி	எ திப்பழக	வாய்ப் 	கிைடக்கிற .	கற் ம்
ஆர்வத் டன்	இ ப்பவர்க க் 	லினக்ஸ்	கடல்ேபான்ற .

பா காப் :	ஆதார	 ேராகிராம்கைள	அ மதியின்றி	பல ம்	மாற்றி	தி த்தி
வ ப்ப த் வதால்	நச் 	 ேராகிராம்களின்	தாக் தல்கள்	பிற	ஓஎஸ்கைள	விட
ஜிஎன் 	லினக்ஸில்	 ைற .

நிைலயான :	சில	ஓஎஸ்கைள	 றிப்பிட்ட	காலத்திற் 	பிற 	நி வனத்தினர்
ைகவிட் வி வார்கள்.	லினக்ஸில்	அப்ப 	ஒ 	பிரச்ைன	கிைடயா .	எனேவ
நீண்டகால	திட்டங்க க் 	லினக்ைஸ	பல ம்	ேதர்ந்ெத த்
பயன்ப த் கின்றனர்.

கட்டற்றெமன்ெபா ள்(ஓபன்	ேசார்ஸ்)	என்பதன்	அர்த்தம்,	 தந்திரம்.	அதைன
விைலயின்றி	இைணயத்திலி ந் 	தரவிறக்கம்	ெசய்ய ம்		என்பதல்ல.	கட்டற்ற
ெமன்ெபா ட்கைள	வாங் ம்ேபா 	ஆதார	 ேராகிராம்	வரிகள்	ெபா 	உரிைமயில்
உடன்	வழங்கப்ப ம்.	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ள்	என்ப ம்	திற ல	ெமன்ெபா ம்
ேவ ப ம்	இடம்	இ ேவ.	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ளான	லினக்ைஸ	கணினியில்
நி வதற் ,	பிரச்ைனகைள	சரிெசய்வதற் 	கட்டணங்கைள	நி ணர்கள்



வ லிக்கிறார்கள்.	சில	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ட்கள்	இலவசமாக	பயனர்க க்
வழங்கப்ப வ ம்	உண்ைமேய.
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



3
�������	�����������	�����!
அெமரிக்காவின்	நி யார்க்கில்	பிறந்த	ஆர்எம்எஸ்	என	அைழக்கப்ப ம்	ரிச்சர்ட்
ஸ்டால்மன்,	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ளின்	தந்ைத.	 னிக்ஸ்	ஓஎஸ்ஸூக் 	மாற்றாக
உ வாக்கிய	ஜிஎன் ,	ஃப்ரீ	சாஃப்ட்ேவர்	ப ண்ேடஷன்(1985),	காப்பிெலஃப்ட்
ெசயல்பா 	இவர 	 க்கிய	உ வாக்கம்.	ஹார்வர்ட்	மற் ம்	எம்ஐ யில்	ெசயல்பட்ட
ரிச்சர்ட்	ஸ்டால்மன்,	தற்ேபா 	ஃப்ரீ	சாஃப்ட்ேவர்	ப ண்ேடஷனின்	தைலவராக
உள்ளார்.		

������	�����������!
தந்ைத	ேடனியல்	அச்சகத்ெதாழி ம்,	தாய்	அைலஸ்	லிப்மன்	ஆசிரியராக ம்
இ ந்தனர்.	ேடனியலின்	 ேநா ம்,	வைசக ம்	அைலஸ்	லிப்மைன	வைதக்க,
ஸ்டால்மனின்	சி வய 	வாழ் 	கண்ணீ ம்	ேவதைன மாக	இ ந்த .
ேவதைனகைள	மறக்க	உதவியைவ	கணித	ஈ பா ம்,	அதன்	விைளவாக
வசீகரித்த	கணினி	 ேராகிராம்க ம்தான்.	அெமரிக்காவில்	நடந்த
உள்நாட் ப்ேபார்	காட்சிகைள	தன்	பத் 	வயதில்	ேநர யாக	பார்த்தவர்	இவர்.		
���������	������!
பள்ளியில்	ப க் ம்ேபாேத	ேகாைடக்கால	வி ைறயில்	 ேராகிராம்கைள	எ த
கற்றார்.	“அப்ேபா 	அங்கி ந்த	வசதியில்	 ேராகிராம்கைள	ேநாட் ல்
எ திப்பார்த் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	கம்ப் ட்டர்கைள	பயன்ப த் வைத
நிைனத்ேத	பார்க்க	 யா ”	என்கிறார்	ஸ்டால்மன்.	அந்நாட்கைள
அைசேபாட்டப 	ஐபிஎம்மின்	7094	கணினியின்	பயன்பாட் 	ைகேயட்ைட	ப த்
அதைன	பயன்ப த்த	 யற்சித்த	 ைள	ஸ்டால்ம ைடய .	உயிரியல்,	இயற்பியல்
என	கலந் கட் 	ஆர்வம்	காட் யவர்,	PDP-11	எ ம்	சிறிய	கணினியில்
ேராகிராம்கைள	ஆசிரியர்	ஒ வரின்	வழிகாட்டலில்	எ த	ெதாடங்கினார்.
ஹார்வர் 	பல்கைலைய	தன்	வீ ேபால	க தி	 ேராகிராம்கைள	எ தியவர்
இயற்பியைல ம்	அேதயள 	ேநசித் 	1974	ஆம்	ஆண் 	இயற்பியல்
பட்டதாரியானார்.	ஆனால்	அதில்	 ைனவர்	ப ப்பில்	இைணந்தா ம்
ஆராய்ச்சிகளில்	விரக்தியாகி	ெவளிேயறினார்.	அப்ேபாேத	ேஹக்கர்
வட்டாரங்களில்	ஆர்எம்எஸ்	என்றால்	ெசம	பிரபலம்.			
1970	ஆம்	ஆண் 	நி யார்க்கி ள்ள	ஐபிஎம்	அறிவியல்	ைமயத்தில்
கணினிகைள	இயக்கிப்	பார்த்தார்.	ேமல்நிைலக்கல்வி	பயி ம்ேபா 	ஃேபார் ரான்
ெமாழியில்	கணினி	 ேராகிராைம	 ைளயில்	வியர்ைவ	 ரக்க	அ ம்பா பட்
எ திக்ெகாண் ந்தார்.	எப்ப ேயா	ெவற்றிகரமாக	எ தினா ம்	பின்னாளில்



“ஃேபார் ரான்	ேபான்ற	ெமாழியில்	இனி	எப்ேபா ம்	 ேராகிராம்கைள
எ தமாட்ேடன்”	என	ெநாந் ேபாய்	 மள 	அம்ெமாழிைய
பயன்ப த்தியி ந்தார்	ஸ்டால்மன்.	எம்ஐ 	ஆய்வகத்தில்	ெசயற்ைக	 ண்ணறி
றித் 	ேவைல	ெசய் ெகாண் ந்தவர்,	ேபராசிரியர்	ெஜர்ரி	 ஸ்ம டன்

இைணந் 	இமாக்ஸ்,	இன்ெடலிெஜன்ட்	ேபக்ட்ராக்கிங்	உள்ளிட்ட	ெமன்ெபா ள்
திட்டம்,	க த்தாக்கங்களில்	பங்களித்தார்.
����������	�������	�������!
ெமன்ெபா ளில்	கட் ப்பா ,	கட ச்ெசால்	என்பெதல்லாம்	ஸ்டால்ம க் 	ஆகேவ
ஆகாத	விஷயங்கள்.	இைவ	மனிதேநயத்திற் 	எதிரான	 ற்றங்கள்	என
ேபட் யில்(2008)	 மள 	தீவிரமாக	அவற்ைற	எதிர்த்தவர்	ஸ்டால்மன்.
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1980	ஆம்	ஆண் 	XGP	வைகயிலான	ேலசர்	பிரிண்டைர	ஆதார	நிரல்கைள
மாற்றி	பயன்ப த்தி	ஆச்சரியப்ப த்தினார்.	பிரிண் ங்	நிைறவைடந்தால்	அல்ல
ேபப்பர்	ஜாம்	ஆனால்	உடேன	சம்பந்தப்பட்டவரின்	கணினிக் 	ெசய்தி	வ ம்ப
ெசட் ங்	அைமத் 	அசத்தினார்.	ஆனால்	 திதாக	மாற்றிய	XEROX	9700	ஆதார
நிரல்கைள	இப்ப 	மாற்ற	 யாத		சிக்கல்	அவர்கைள	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ள்
ெசயல்பா கைள	 ண் ய .

1984	ஆம்	ஆண் 	பிப்ரவரி	மாதம்	எம்ஐ 	ேவைலைய	விட் 	விலகி	ஜிஎன்
திட்டத்தில்	 ழ்கினார்	ஸ்டால்மன்.	1983	ஆம்	ஆண் 	ெசப்டம்பரில்	ஜிஎன்
திட்டத்ைத	அறிவித்தவர்,	1985	ஆம்	ஆண் 	இதற்கான	அறிக்ைகைய	தயாரித்
ெவளியிட்டார்.	“ ேராகிராம்கைள	நம்	வி ப்பப 	மாற்றி	இயங்க	ெசய்வைத	உலகம்
ெகாள்ைளயர்	என்ற	அர்த்தத்தில்	 ரிந் ெகாண்ட .	ஆனால்	 ேராகிராம்களின்
ெசயல்பாட் 	எல்ைலைய	தகர்ப்ப 	என	நான்	நம்பிேனன்”	என்கிறார்
ஸ்டால்மன்(Free	Software	Free	Society).

இந்த	ேநரத்தில்	நாம்	அறி சார்	ெசாத் ரிைமைய	பற்றி	ேப வ 	சரியாக
இ க் ம்.	ெபா ட்க க் 	 விசார்	 றியீ 	ேபாலிகைள	தவிர்க்கிற 	அல்லவா?
காப்பிைரட்	ஒ 	ெபா ைள	கண் பி த்தவ க் 	அதற்கான	பயன்கைள	கிைடக்க
ைவக்கிற .	ஆனால்	 ேராகிராம்	விஷயத்தில்	இ 	சீரழிவாக	மா கிற .
ேராகிராம்	ஒன்ைற	கண் பி ப்பவர்,	தான்	மட் ேம	அதற்
உரிைமயாளர்(Copyright)	என	ெசாந்தம்	ெகாண்டா 	விற்பைன	ெசய் 	அதைன
ஒ 	பயனர்	2	ஆண் க க் 	மட் ேம		பயன்ப த்தலாம்	என	 ல்ஸ்	ேபா ம்ேபா
அறிைவக்	கட் ப்ப த்தக் யதாக	மா கிற .	1977	ஆம்	ஆண் 	ெவளியான
VAX	-11	கணினி	 ய	 ேராகிராம்கைள	ெகாண் ந்த .	1970	ஆம்
ஆண் ேலேய	ஸ்டால்மன்	 னிக்ஸ்	ேபான்ற	ஓஎஸ்ைஸ	அன்ைறக்கி ந்த
அெசம்ளர்,	இன்டர்பிெரட்டர்	ஆகிய	அம்சங்க டன்	உ வாக்க	நிைனத்தார்.
ஜிஎன் (GNU	NOT	UNIX)	என	அைனத் ம்	ெர .	இங் 	 க்ேக	நின்ற
இதைன	எப்ப 	 றிப்பி வ 	என்ற	பிரச்ைனதான்.	 தந்திரமான	ெமன்ெபா ள்
என்பைத	கட்டற்ற	என் 	 றிக்கலாம்.	எளிைமயாக	 றிக்க	பயன்ப ம்	ஃப்ரீ(Free)
என்ற	ெசால்	தவறான	ெபா ைள	மக்க க் 	உணர்த் ம்.
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லினக்ஸில்	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ட்கைள	இன்ஸ்டால்	ெசய் 	வ வ ,	அதில்	வ ம்
பிரச்ைனகைள	தீர்ப்ப 	ஆகியவற் க் 	கட்டணம்	வ லிப்ப 	அந்த
ெமன்ெபா ள்	 க்க க் 	 க்கியமான	வ வாய்	வழி.	இலவச	ெமன்ெபா ள்
என்ற	வார்த்ைத	அதைன	உணர்த்தவில்ைல.	எனேவ	கட்டற்ற	ெபா த்தமான
வார்த்ைதயாக	மாறிய .				

1984	ஆம்	ஆண் 	ஸ்டால்மன்	எம்ஐ யிலி ந் 	வில வதற்கான	காரணம்?	“நான்
அங்கி ந் 	ப்ரீ	ெமன்ெபா ட்கைள	கண் பி த்தா ம்	அதைன	அந்நி வனம்
தன் ைடய 	என	கட் ப்ப த்த	 யற்சிக் ம்	என்பதால்	பதவி	விலகிேனன்”	என
தன்	 லில்	 றிப்பிட் ள்ளார்	ஸ்டால்மன்.

கட்டற்ற	ெமன்ெபா ள்	வழங் வதில்	 க்கியமான	ெசால்	காப் ரிைம.	ெபா வாக
காப் ரிைம	ஒ வரின்	தயாரிப்ைப,	கண் பி ப்ைப	அ மதியின்றி/கட்டணமின்றி
பிறர்	பயன்ப த் வைத	தைட	ெசய்கிற .	இச்சட்டத்தின்	 க்கிய	பயன்,
வணிகம்.
ம ந் வத் ைறயில்	அத்தியாவசிய	 ற் ேநாய்	ம ந் கைள	ஆராய்ச்சி	ெசய்
கண் பி க் ம்	ம ந் 	நி வனங்கள்	அதைன	 றிப்பிட்ட	காலம்	வைர	மட் ேம
விற்க ம்.	அதன்பின்னர்	அதைன	உலகி ள்ள	எந்த	நி வனங்க ம்
தயாரித் 	மக்க க் 	விற்கலாம்	எ ம்ப 	காப் ரிைம	மாறிவி ம்.		மக்களின்
உயிர்காப்பதற்காக	எ க்கப்பட்ட	 	இ .	ெமன்ெபா ள்	 ைறயில்	அப்ப யல்ல;
மக்க க் 	மிக	அத்தியாவசியமான	ெமன்ெபா ள்	என்றா ம்	அதைன	கா
ெகா த் 	வாங்கி	பயன்ப த்தேவண் ம்	என்ப 	ைமக்ேராசாஃப்ட்,	ஆப்பிள்
உள்ளிட்ட	நி வனங்களின்	எண்ணம்.	அர களின்	காப்பிைரட்	சட்டங்க ம்
இதைன	வழிெமாழிகின்றன.

இன் 	அைனத் 	கணினிக ம்	இைணய	இைணப் 	இன்றி	கணினியில்
ஓஎஸ்ைஸ	இன்ஸ்டால்	ெசய்ய	 யா .	இதன் லம்	தி ட் 	பதிப் கைள
தவிர்க்கலாம்	என்ப 	ெமன்ெபா ள்	நி வனங்களின்	கணிப் .	இதற் ம்	ேடக்கா
ெகா ப்ப 	ெடக்	 ைளகளின்	திறைம.	கா 	ெகா த் 	வாங்கிய	ஓஎஸ்	அல்ல
பிற	ெமன்ெபா ட்கைள	உங்கள்	நண்ப க் 	வழங்கினால்	காப் ரிைம	சட்டப்ப
உங்கைள	ைக 	ெசய் 	சிைறயில்	அைடக்க ம்	என்றால்	நம் வீர்களா?
ெமன்ெபா ள்	 ைறயில்	காப்பிைரட்	என்பதற் 	மாற்றாக	காப்பிெலஃப்ட்	என்ற
வார்த்ைதைய	ஸ்டால்மன்	பயன்ப த் கிறார்.	இவர்	எ ம்	ெமன்ெபா ட்கைள
GPL	உரிமத்தின்	கீழ்	ஃப்ரீ	சாஃப்ட்ேவர்	ப ண்ேடஷன்	 லம்	ெவளியிட் 	தன



யற்சிக் 	நிதி	ேசகரிக்கிறார்.
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ேராகிராம்கைள	பயன்ப த் பவர்கள்	தம்	ேதைவக்ேகற்ப	தி த்தி	ெவளியி ம்
தந்திரத் டன்	ெமன்ெபா ட்கைள	ஸ்டால்மன்	ெவளியிட்டார்.	இதைன	பிற க்

நீங்கள்	பிரதி	எ த் 	இலவசமாக	அல்ல 	கட்டணத்திற்ேகா	வழங்கலாம்.	இதற்
காப்பிெலஃப்ட்	என் 	ெபயர்.	இைவ	ஜிஎன் 	திட்டத்தின்	கீழ்	சட்டரீதியில்
காப் ரிைம டன்	வழங்கப்பட்டா ம்,	 ேராகிராம்கைள	மாற்றிப்	பயன்ப த் ம்
தந்திரம்	பயனர்க க் 	உண் .	அந்த	வித்தியாசத்ைத	 றிக்கேவ	காப்பிைரட்

என்ற	ெசால்	காப்பிெலஃப்ட்	என் 	மாற்றி	வழங்கப்ப கிற .

உலகில்	கணினி	பயன்ப த் ம்	ஒவ்ெவா வ ம்	தனக்ெகன	தனி	ெமன்ெபா ள்
வாங் வதற் 	லாபெவறி	நி வனங்கள்	மைற கமாக	வற் த்தி	வ கின்றன.
அப்ேடட்	ெசய் ங்கள்,	ஓஎஸ்ஸிற்கான	பா காப் 	ேகாப் கள்	ெவளியீ 	நி த்தம்
என்பெதல்லாம்	இைதெயாட் 	வ வ தான்.		

�����������	�����!
ேசட்டன்பகத்	நாவல்களின்	சராசரி	விைல	 .176.	ஆனால்	அவரின்	 த்தகத்ைத
கிராஸ்ேவர் ,	ஹிக்கின்பாதம்ஸ்	கைடகளில்	வாங்கினால்தான்	இந்த	ேரட்.
தி.நகரி ள்ள	பிளாட்பார்ம்களில்	ேசட்டன்	பகத்ைத	எ ப 	 பாய்க்
வாங்கிவிடலாம்.	எப்ப ?	அசலின்	நகல்தான்	இ .

ெமன்ெபா ட்களில்	இ 	ெசல் ப யாகா .	விண்ேடாஸ்,	ேமக்	உள்ளிட்ட
ெமன்ெபா ட்கைள	ேசாதைன	பதிப்ைப	இலவசமாக	இயக்கி	பார்த்தா ம்

ைமயாக	இயங் ம்	பதிப் க் 	கா 	ெகா த்ேத	ஆகேவண் ம்.	காப்பி
பதிப்பில்	இயங்கினா ம்	இைணயத்தில்	கணினிைய	இைணத்தால்	உடேன
ெமன்ெபா ள்	 ட்டப்பட் 	வி ம்.	எப்ப ?	ெமன்ெபா ளின்	ெசட் ங்	அப்ப .
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அெமரிக்காவின்	காப்பிைரட்	சட்டப்ப ,	ெமன்ெபா ள்	பதிப்பாளர்	சங்கம்
தங்க ைடய	ெமன்ெபா ைள	நகெல த் 	பயன்ப த் ம்	நி வனங்கைள
ேசாதைனயிட	உரிைம	உண் .	ேசாவியத்	 னியனில்	ெஜராக்ஸ்	ெமஷி க்
தகவல்கைள	பரிமாறிவி வார்கள்	என	ேபாலீஸ்	காவல்	ேபாடப்பட்டதாக

வார்கள்.	ரஷ்யாவில்	அரசியல்	என்றால்	அெமரிக்காவில்	ெமன்ெபா ட்கைள
பிரதிெய க்க	த ப்பதற் 	காரணம்	இதன்	 லம்	ெகாட் ம்	கா .

கட்டற்ற	ெமன்ெபா ட்கள்	உரிமங்கைள	ஜிபிஎன்,	ஜிபிஎல்	என்ற	ெபயரில்	காப் ரிைம
சட்டப்ப 	அளித்தா ம்	நன்ெகாைட,	ெமன்ெபா ள்	பயிற்சி	உள்ளிட்ட	 ைறகள்
லம்	தங்க க் 	ேதைவயான	ெதாைகைய	ெப கின்றனர்.

காப் ரிைம	ெகாண்ட	தனிநபர்	பயன்ப த் ம்	ெமன்ெபா ள்கள்,	கா 	ெகா க் ம்
நபேர	வி ம்பினா ம்	ஆதார	 ேராகிராம்கைள	பார்க்கேவா,	அதைன	மாற்றி
ேமம்ப த்த	 யா .	அதன்	அப்ேடட்ைட	தயாரிப் 	நி வனம்	வழங் ம்	வைரயில்
காத்தி ந்ேதயாக	ேவண் ம்.	ெரட்ேஹட்	லினக்ஸ்,	தனியார்	நி வனங்க க்
ஓஎஸ்ைஸ	இன்ஸ்டால்	ெசய் 	அதற் 	 றிப்பிட்ட	ெதாைகைய	கட்டணமாக
ெப கின்றன.	இதில்	சர்வீஸ்	ெதாைகக்கான	ஒப்பந்த	ெதாைக	தனி.	லினக்ஸ்
ெபாறியாளர்	இதைன	ேமற்ெகாள் ம்ேபா ம்	கட்டண	நைட ைற	இேததான்.

காப் ரிைம	ெமன்ெபா ட்களில்	பிரச்ைன	என்றால்	உடேன	சர்வீஸ்	ெசன்டர்களில்	சரி
ெசய் ெகாள்ளலாம்.	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ளான	லினக்ஸில்	கம் ன்	 ைறயில்
பிரச்ைனகைள	ேபசி	நாேம	சரிெசய் 	ெகாள்ளலாம்	என்றா ம்	இ 	கணினி
இயங் வைத	தாமதப்ப த் கிற .	ச கத்திற் 	நன்ைம	த ம்
ெமன்ெபா ட்கைள	கட்டற்ற	உரிமத்தின்	கீழ்	வழங் வ 	உலகி ள்ள	பல க் ம்
உத ம்.	என் ைடய	அறிைவப்பயன்ப த்தி	உ வாக்கியைத	எதற் 	இலவசமாக
தரேவண் ம்?	என	ேகள்வி	எழலாம்.	பத் 	ெமன்ெபா ட்கைள	சந்ைதயில்	விற்றால்
அதில்	மக்க க் 	பயன்ப ம்	ஒன்ைற	இலவசமாக	த வதில்	லாபம்	எள்ளள ம்
ைறயா .	ேம ம்	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ளாக	அதன்	ஆதார	 ேராகிராம்கைள

ெவளியிட்டால்	பல ம்	அதைன	ேமம்ப த்த	பயன்ப த்த	உத ம்.

கட்டற்ற	ெமன்ெபா ைள	ஒ வைகயில்	மக்க க்காக	மக்களால்	என்ேற
றிப்பிடலாம்.	சி	லாங் ேவஜ்	கம்ைபலைர ம்(GNU),	அடா	கம்ைபலைர ம்	இயக்க

அெமரிக்க	விமானப்பைட	உள்ளிட்ட	பல்ேவ 	நி வனங்கள்	நிதியளித் 	உதவின.
கட்டற்ற	ெமன்ெபா ள்கைள	ேதர்ந்ெத த் 	பயன்ப த்தினால்	எளிதாக
நண்பர்கள்	பகிர்ந் 	ெகாண் 	பணியாற் வேதா 	ஒவ்ெவா வ க் மான



ெமன்ெபா ள்	வாங் ம்	ெசல ம்	 ைறந்தால்	நமக் 	லாபம்தாேன!	ஆண்ட்ராய்ட்
ள்	வசம்	ெசன்றபின்	அதைன	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ளாக	 ற யா .	Tizen,

Librem,	Lineage	ஆகியைவ	ஆண்ட்ராய்ட்	ஓஎஸ்களாக	ெசயல்பட் 	வ கின்றன்.
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�����	���������!
ேராஜாைவ	எந்த	ெபயர்	ெசால்லி	அைழத்தால்	என்ன?	ேராஜா க்ெகன	தனி
வாசம்,	உ வம்	உண் .	ஆனால்	அதைன	ேபனா	என் 	ெபா ந்தாத	ெபயைரச்
ெசான்னால்	என்னா ம்?	 ழப்பம்	ஏற்ப ம்	அல்லவா?	அதனால்தான்	ெவ ம்
லினக்ஸ்	என் 	என்றில்லாமல்	GNU/LINUX	என் 	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ைள
றிப்பி கின்றனர்.
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ஆனால்	இ 	 ைமயாக	ஜிஎன் ைவ	 றிக்கா 	என்றா ம்	இ 	ஓரள க்
கட்டற்ற	ெமன்ெபா ள்	க த்ைத	மக்க க் 	நிைன க் 	ெகாண் 	வ கிற .
தந்திரமா,	இலவசமாக	என் 	வந்தேபா 	லினக்ஸ்	ஆராய்ச்சியாளர்கள்	பல்ேவ

மா பட்ட	க த் க்கைள	ெகாண் ந்தார்கள்.	ெமன்ெபா ட்கைள
கா ெகா த் 	வாங் வைத	விட	அ 	பயன க் 	அளிக் ம்	 தந்திரத்ைத
ஸ்டால்மன்	 க்கியமாக	க தினார்.

���������	���������
தற்ேபா 	பயன்ப ம்	லினக்ஸின்	ெதாடக்கம்	1969	ஆம்	ஆண் 	ஏ &
நி வனத்தால்	ெவளியிடப்பட்ட	 னிக்ஸ்	ஓஎஸ்	 லம்	ெதாடங் கிற .
கட்டணத்திற் 	ெவளியிடப்பட்ட	இந்த	ஓஎஸ்ஸில்	பல	ெவைரட் கள்	அன்
ெவளியாயின.	இன் ம்	பல்ேவ 	ெடக்	நி வனங்களில்	 னிக்ஸ்	ஓஎஸ்
பயன்பாட் ல்	உள்ள .	இதில்	பிரபலமானைவ,	சன்ைமக்ேரா	சிஸ்டம்(தற்ேபா
ஆரக்கிள்)	ேசாலாரிஸ்,	ெஹச்பி( எக்ஸ்),	ெபர்க்கிலி	ப்ரீபிஎஸ் 	ஆகியைவ.
1984	ஆம்	ஆண் 	ஹி ெலட்	ெபக்கார்ட்	நி வனத்தில்	ெவளியான	 னிக்ஸ்
பதிப் .	இன் வைர ம்	பயன்பாட் ள்ள .

1993	ஆம்	ஆண் 	ெவளியான	ேசாலாரிஸ்	 னிக்ஸ்	வணிகரீதியில்	ெமகா	ஹிட்.
இலவசமாக	வழங்கப்பட் க்ெகாண் ந்த	லினக்ஸூக் 	இைணயாக	வளர்ந்த
னிக்ஸ்	பதிப் 	இ .

இன் 	ேமக்	ஓஎஸ்	ெபர்க்கிலி	பிஎஸ் ைய	அ ப்பைடயாக	ெகாண் 	உ வான .
எப்ப ?	 னிக்ஸ்	ஹிட்	அ க்க	 க்கியக்காரணம்,	 ைறவான	விைல,	பல்ேவ
விஷயங்கைள	அதில்	ெசய்ய	 ந்த தான்.	சி	ெமாழி,	இன்டர்ெநட்	ஆகியவற்ைற
அறி கப்ப த்தியேத	 னிக்ஸ்தான்.	இதன்	அப்ேடட்	ஓஎஸ்தான்	லினக்ஸ்.
ஆனால்	 னிக்ஸ்	ஏன்	பரவலாகவில்ைல?	 னிக்ஸில்	ஏராளமான	கமாண்ட் ங்
வரிகைள	பயன்ப த் ம்	நிர்பந்தம்	இ ந்த ம்,	 னிக்ைஸ	வணிகரீதியில்
பயன்ப த் வதிலி ந்த	காப் ரிைம	சிக்கல்க ம்	அதன்	பரவைல	த த்தன.

அப்ேபா 	கணினி	பயனர்க க் 	நம்பிக்ைக	த ம்	விதமாக	1980	ஆம்	ஆண்
ஆப்பிளின்	எக்ஸ்	விண்ேடாஸ்	எ ம்	கிராபிகல்	இன்டர்ஃேபஸ்	வசதிெகாண்ட
ரட்சிகரமான	ஓஎஸ்	கண்டறியப்பட்ட .	கணினியின்	வண்ணம்,	வ வைமப் ,	ஒலி
என	அைனத் ம்	பார்த் 	பார்த் 	ெசய்யப்பட்ட	கணினி	இ .	இதற்க த்த
ஆண் 	ைமக்ேராசாஃப் ன்	எம்எஸ்-டாஸ்(ெவர்ஷன்	3)	ஓஎஸ்	ெவளியிடப்பட்ட .
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	16	பிட்	திறனில்	இ 	 க்க	கட்டைளகைள	எ திேய	அைனத்
ெசயல்பா கைள ம்	ேமற்ெகாள் ம்	கறார்	ெகாண்ட .	இதற்க த் 	ெவளியான
விண்ேடாஸ்	என் (1993),95(1995),	ஆகியைவ	மக்களின்
வி ப்பத்திற் ரியைவயாக	மாறிய 	உலகறி ம்.

நாம்	அறியேவண் ய 	அப்ேபா 	 னிக்ஸ்	32	பிட்,	62	பிட்	திறனில்	பல்ேவ
பயனர்கள்	இைணந் 	பணி ரி ம்ப ேய	இ ந்த 	என்பைதத்தான்.

����	����?
1991	ஆம்	ஆண் .	ஃபின்லாந்தின்	ெஹலின்ஸ்கி	பல்கைலயில்	கணினி
ேராகிராம்	ப த் க்ெகாண் ந்த	லினஸ்	ேடார்வால் க் 	தன்	கணினியின்
எம்எஸ்-டாஸ்	ேபார க்க	தாேன	 ேராகிராம்	எ தி	ெகர்னல்	ஒன்ைற
உ வாக்கினார்.	கா 	பார்க்க	நிைனக்காமல்	ஹாபியாக	உ வாக்கியவர்,	அதைன
எப்ப யி க்கிற 	என் 	பார்க்க	தன்	ேதாஸ் கள்,	உற கள்,	உற களின்
ெதாடர் கள்	என	உலகின க் 	விைலயில்லா	பதிப்பாக்கினார்.	அ 	 ைமயான
பதிப்பல்ல;	ஏெனனில்	இதில்	இயங் ம்ப 	எந்த	ெமன்ெபா ட்கைள ம்	ேடார்வால்ஸ்
றிப்பிடவில்ைல.

அப்ேபா 	இந்த	அைமப்பிற்கான	ெமன்ெபா ட்கள்	உதவிக் 	நம்	கட்டற்ற
ெமன்ெபா ள்	நாயகன்	ஸ்டால்மன்	உதவிக் 	வ கிறார்.	அப்ேபா 	ப்ரீ	சாஃப்ட்ேவர்
ப ண்ேடஷைன	ெதாடங்கி	தன 	ெமன்ெபா ள்	வட்டாரம்	 லம்	கட்டற்ற
காப் ரிைமயற்ற	ெமன்ெபா ட்கைள	உ வாக்கிக்ெகாண் ந்தார்	ஸ்டால்மன்.
ஜிபிஎல்(General	public	License)	ெவளியிடப்பட்ட	இந்த	ெமன்ெபா ட்கைள	தன்
ெகர்ன க் 	ஏற்றப 	மாற்றி	பயன்ப த்திக்	ெகாண்ட	லினஸ்	ேடார்வால்ஸ்	இந்த
ஓஎஸ் க் 	லினக்ஸ்	(Lih	–nucks)	என	ெபயரிட்டார்.
������������	��������!
லினக்ஸ்	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ைள	வி ம் ம்	அைனவ க் மான .	அதைன
இைணயத்திலி ந் 	தரவிறக்கிக்	ெகாள்ளலாம்.	ஆனால்	ெதாழில் ட்ப	ஆதர
ேதைவெயன்றால்	நீங்கள்	ெரட்ேஹட்,	ஃெபேடாரா,	கேனானிகல்,	ேநாவா	2,
மாண்ட்ரிவா
ேபான்ற	நி வனங்களிடமி ந் 	லினக்ைஸ	கட்டணம்	ெச த்திப்	ெபறலாம்.

ஐபிஎம்,	ெஹச்பி,	ஆரக்கிள்,	இன்ெடல்	உள்ளிட்ட	 ன்னணி	ெடக்	நி வனங்கள்
இன் ம்	லினக்ைஸ	பயன்ப த்தி	வ கின்றன.	 க்கியமான	ெமன்ெபா ட்கள்



என	ஜிம்ப்,	இங்க்ஸ்ேகப்,	விஎல்சி,	லிப்ேர	ஆபீஸ்	ஆகியவற்ைற	இதில்	 றிப்பிடலாம்.
ள்,	அேமஸான்	ஆகிய	நி வனங்கள்	லினக்ஸ்	ேகா ங் கைள	ேத த க் ம்

இைணய	விற்பைனத்தளங்களி ம்	பயன்ப த்தி	ெவற்றி	கண் ள்ளன.	பல்ேவ
லினக்ஸ்	ஓஎஸ்கைள	சர்வரில்	பயன்ப த்த	 ம்	என்பதால்,	லினக்ஸ்
சர்வர்களில்	பயன்பாட் க் 	வந்த .
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இன்ெடல்	 திய	சிப்களின்	ெசயல்பாட் ற்கான	ேசாதைனைய	லினக்ஸில்	ேநர யாக
ேசாதித் 	ேமம்ப த்த	உத வ 	லினக்ஸின்	தன்னிகரற்ற	சாதைன.

லினக்ைஸ	இன்ஸ்டால்	ெசய் ம்ேபா 	அதில்	ெகர்னல்,	ஜிஎன் 	ெமன்ெபா ட்கள்,
ெபா வான	ேவர்ட்ேபட்	ேபான்றைவ,	நி வனத்தின்	ஆதர ,	அப்ேடட்	உள்ளதா	என
கவனிப்ப 	அவசியம்.	விண்ேடாஸ்	மற் ம	◌்ேமக்	சிஸ்டங்களில்	தனியாக
ெமன்ெபா ட்கைள	இன்ஸ்டால்	ெசய் ம்	அவதி	உண் .	லினக்ஸில்	அைனத் ம்
காம்ேபாதான்.	இன்ஸ்டால்	ெசய் ம்ேபாேத	ேதைவயான	ெமன்ெபா ட்கள்
கம்ப் ட்ட க் ள்	வந் வி ம்.
ஐபிஎம்	அண்ைமயில்	ெரட்ேஹட்	நி வனத்ைத	34	பில்லியன்	டாலர்க க்
வாங்கி ள்ள .	ஐபிஎம்	ெதாடங்கியதிலி ந்ேத	லினக்ைஸ	ஆதரித் 	வந்த
கணினி	நி வனம்.	ேம ம்	ைமக்ேராசாஃப்ட்	தன் ைடய	அஸூர்	எ ம்	ேமக
கணிய	கட்டைமப் க் 	லினக்ைஸேய	பயன்ப த்தி ள்ள 	நம்பிக்ைக	த கிற
யற்சி.

ெரட்ேஹட்	நி வனத்திற் 	இந்தியாவில்	 .444	ேகா (2017)	வ மானம்
கிைடக்கிற .	இந்தியாவி ள்ள	பிஎஸ்இ,	என்எஸ்இ,	வ மானவரித் ைற,
ஓய் தியத் ைற,	இந்தியரயில்ேவ	ஆகிய	அர 	 ைறகள்	ெரட்ேஹட்	லின்க்ஸ்
ஓஎஸ்ைஸ	பயன்ப த்தி	வ கின்றன.	உலகளவில்	இந்தியாவில்	கிைடக் ம்
வ மானம்	என்ப 	3	சதவிகிதம்தான்.		

பிற	ஓஎஸ்கைள	பயன்ப த் வைத	விட	80%	கணினிக்கான	ெசல கள்
ைறந் ள்ள 	லினக்ைஸ	அர 	அைமப் கள்	பயன்ப த் வதற்கான
க்கியமான	காரணம்.	2016	ஆம்	ஆண் 	பிஎஸ்இயில்	லினக்ஸ்	பயன்ப த்த

ெதாடங்கியேபா 	ெரஸ்பான்ஸ்ைடம்	பத் 	மில்லி	ெசகண் லி ந் 	6	மில்லி
ெசகண்டாக	 ைறந் 	 ன்ைப	விட	ஆயிரம்	மடங் 	ேவகமாகியி க்கிற
நிதிச்சந்ைத.	இந்த	நி வனத்தில்	மட் ம்	66%	பராமரிப் 	ெசல கள்
மிச்சமாகி ள்ளன.

Ubuntu	Linux/linux	Mint
எளிதாக	இன்ஸ்டால்	ெசய் ம்	லினக்ஸ்	ஓஎஸ்.	இைணயத்தில்	இலவசமாக
கிைடக் ம்	என்றா ம்	 வி 	ெமன்ெபா ைள	தனியாக	தரவிறக்கித்தான்	இதில்
இைணக்க ம்.	லினக்ஸ்	மின்ட்	மற் ம்	உ ண் ைவ	ெதாடக்க	நிைலயில்
உள்ளவர்கள்	 தல்	ேகா ங்	எ பவர்கள்,	சர்வர்	வைர	பயன்ப த்தலாம்.



Redhat/Cent	os/Fedora
இந்த	 ன்றி ம்	ெரட்ேஹட்	வழங் ம்	லினக்ஸ்	சிறப்பான	ஒன் .	ெசன்ட்	மற் ம்
ஃெபேடாரா	ெரட்ெஹட்	இன்ஸ்டாலைர	சார்ந் 	நிற் ம்	பிரச்ைன	உண் .
ெரட்ேஹட் ல்	லினக்ைஸ	கட்டணம்	ெச த்தி	வாங்கினால்	உங்க க் 	நிைறய
ச ைககள்	உண் .
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Suse	Linux
ெஜர்மனிையச்	ேசர்ந்த	நி வனத்தின்	லினக்ஸ்	தயாரிப் .	ேசைவ,	ெமன்ெபா ள்
என	அைனத் ம்	ேநர்த்தி.		
Slackware/archi	linux
ெப ம்பா ம்	சர்வ க் 	பயன்ப த் ம்	லினக்ஸ்	ஓஎஸ்	இ .	நாெவல்,	விஎம்ேவர்
என	ைகமாறி	தரம்	 ைறயாமல்	ெவளியா ம்	லினக்ஸ்	இ .	ெரட்ேஹட்
இன்ஸ்டாலைர	நம்பி ள்ள 	ைமனஸ்.

Debian
உ ண் /	லினக்ஸ்	மின்ட்	ேபான்ற	லினக்ஸ்	ேபான்ற	எளிய	லினக்ஸ்தான்	இ ம்.
லினக்ஸ்	ெவளியீ 	அப்ேடட்	என்பைத	எண்கைள	ைவத் 	தீர்மானிக் ம்	தவைற
பல ம்	ெசய்கிறார்கள்.	ஸ்ேலக்ேவரின்	எ ஷன்	10	என்ப ம்	ெடபியனின்	4.1
என்ப ம்	தரத்தி ம்	அப்ேடட் ம்	இைணயான .

லினக்ைஸ	நி வதில்	ெடபியன்(.DEB),	ஆர்பிஎம்(.RPM)	எ ம்
ேபக்ேகஜ் ைறகள்	உண் .	ைபனரி	ேபக்ேகஜ்,	ேசார்ஸ்	ேபக்ேகஜ்	என
இ ைறகளில்	இன்ஸ்டால்	ெசய்வ 	வழக்கம்.	ெப ம்பா ம்	பயனர்கள்
பயன்ப த் வ 	ேசார்ஸ்	ேபக்ேகஜ்	 ைறையேய.	இன்ஸ்டால்	ெசய்வதற்கான
ெமன்ெபா ட்கைள	Freecode.com	இைணயதளத்தில்	தரவிறக்கம்
ெசய் ெகாள்ளலாம்.
லினக்ஸ்	இன்ெடல்	G3,G5,	ஏஎம் 	சிப்ெசட் ம்,		ஸ்பார்க்,	அடாரி,	அமிகா,
ஏஆர்எம்	 ைறயில்	அைமந்த	கணினிகளி ம்	லினக்ஸ்	சிறப்பாக	இயங் ம்.
கிராபிக்	ெசயல்பா கைள	ெசய்யாதேபா 	ஒ 	ஜிபி	ராம்	திறன்	லினக்ஸில்
ேபா மான .	லினக்ஸ்	இன்ஸ்டால்	ஆவதற் 	எ த் க்ெகாள்வ ம்	 ைறவான
ேசமித்திறேன.	கிராபிக்	ெசயல்பா கைள	ெசய்ய	இரண் 	ஜி.பி	ராம்	இ ந்தால்
ேபா மான .	சர்வர்	சார்ந்த	ெசயல்பா கைள	ெசய்ய	4ஜிபி	–-	எட் 	ஜிபி
ேபா மான .

ஹார்ட் ஸ்கில்	லினக்ஸ்	எ த் க்ெகாள் ம்	இடம்	20	ஜிபி	மட் ேம.	ெபா வாக
லினக்ைஸ	நி வ	2	ஜிபி	ராம்,	ஹார்ட் ஸ்கில்	40	ஜிபி	இடம்	ேதைவ.	 எஸ்பியில்
நி வ	2ஜபி	தாண் ய	நிைனவகத்திறன்	ேதைவ.

லினக்ைஸ	எப்ப 	நி வ 	என்பைத	மிக	எளிைமயாக	விளக் ம்	 ட் ப்



வீ ேயாக்கள்	உண் .	அதில்	நி வதற்கான	ெமன்ெபா ட்கைள	.DEB,	.RPM
வ வில்	ெபறலாம்.	விண்ேடாஸில்	உள்ள	ெமன்ெபா ட்கள்	.exe	வ வில்	இ க் ம்.
.tar.gz	என்ற	வ வி ம்	ெமன்ெபா ட்ைள	இைணயத்தில்	தரவிறக்கி
பயன்ப த்தலாம்.	இ 	ஸிப்	வ வி ள்ள	ேகாப் கைள	ேபாலத்தான்.	இதில்
ேசார்ஸ்ேகா ம்	இைணந் வ ம்.
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லினக்ைஸ	ெபா த்தவைர	 தலில்	பிஸினஸ்	சார்ந்த	ஆட்க க் 	ெபா த்தமாக
உ வாகவில்ைல.	ெதாண் களில்	 தாரித்த	ெமன்ெபா ள்	வல் நர்கள்
உ வாக்கத்தில்	ஓப்பன்	ஆபீஸ்,	ேக	ஆபீஸ்,	அபி	ேவர் ,	மிஸ்டர்	 ராெஜக்ட்
ஆகியைவ	லினக்ஸில்	இைணந் 	நிம்மதி	தந்தன.	விண்ேடாஸில்	பயன்ப த் ம்
ேபாட்ேடாஷாப்,	விண்ேடாஸ்	ஆபீஸ்	உள்ளிட்டவற்ைற	லினக்ஸி ம்	நி வி
பயன்ப த்த	 ம்.	லினக்ஸில்	இதற் 	மாற்றான	ெபா ட்கள்	இ ப்பதால்
இவற்ைற	நி வேவண் ம்	என்ற	அவசியமில்ைல	அவ்வளேவ.

படம்	வைரய	இங்க்ஸ்ேகப்,	படங்கைள	எ ட்	ெசய்ய	ஜிம்ப்,	பாடல்கைளக்	ேகட்க
படங்கைளப்	பார்க்க	பான்சி,	ரிதம்பாக்ஸ்	ஆகிய	ெமன்ெபா ட்கள்	உத ம்.	ஆ ேயா
ஃைபல்கைள	எ ட்	ெசய்ய	ஆர் ர்,	அடாசிட் ,	ேராஸ்கார்டன்	ஆகிய
ெமன்ெபா ட்கள்	உத ம்.	வீ ேயாக்கைளப்	பார்க்க	விஎல்சி,	அதைன	எ ட்	ெசய்ய
சினெரல்லா,	ஓபன்ஷாட்,	கிேனா	கணினியில்	 வி	பார்க்க	மித்	 வி	ஆகிய
ெமன்ெபா ட்கள்	உத ம்.
லினக்ஸில்	விைளயாட் கள்	 ைற 	என்பதால்	கிராஸ்	ஓவர்	ெமன்ெபா ட்கைள
பயன்ப த்தி	விண்ேடாஸ்	விைளயாட் 	ெமன்ெபா ட்கைள	லினக்ஸில்	நி வி
ெகாண்டாடலாம்.	பிற	விஷயங்கைள	நீங்கள்	ஆழமாக	கற்ப ம்	அறிவ ம்	எளிேத.
இதற் 	இைணயத்தில்	பல்ேவ 	இலவச	பீ எஃப்	 ல்கள்	உண் .	அதைனப்
ப த் 	லினக்ைஸ	அறிய ம்.	சந்ேதகம்	ஏற்பட்டால்	இதற்கான	ெமன்ெபா ள்

க்களிடம்	பதில்கைளப்	ெபற ம்.
பதஞ்சலி	 றவிேய	பிஸினஸ்	ெதாடங்கி	 ள்	கிளப் ம்ேபா 	கட்டற்ற
ெமன்ெபா ட்கைள	கண் பி ப்பவர்கள்,	அதைன	எப்ப 	இலவசமாக
வழங்க ம்?	சாத்தியேம	கிைடயா .	கட்டற்ற	என்பதன்	அர்த்தம்	எந்த	வித
கட் ப்பா களற்ற	என்பேத	அர்த்தம்	என்பைத	மீண் ம்	நிைன ப த் கிேறன்.

லினக்ஸ்	பதிப் கைள	உங்க க் 	கணியம்	இைணயதள	நி வனர்	சீனிவாசேன
இலவசமாக	தரவிறக்கி	பதி 	ெசய் ெகா க்கிறார்	என	ைவத் க்ெகாள்ேவாம்.
அதன்	அப்ேடட்	உள்ளிட்ட	ேசைவக க் 	கட்டணம்	வாங் வ தான்
ெதாழில்தர்மம்.	லினக்ஸ்	பயிற்சிக் 	அவர்	 றிப்பிட்ட	ெதாைக	கட் தான்	பயிற்சி
ெபற்றி ப்பார்	அல்லவா?	விண்ேடாஸ்,	ேமக்	ேபான்ற	ஓஎஸ்கைள	அதிக	பணம்	கட்
வாங்கினா ம்	அதைன	பயனர்கள்	எந்த	விதத்தி ம்	ேமம்ப த்த யாதப
ெசட் ங்க்ஸ்	அைமத்தி ப்பார்கள்.	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ட்களில்	அப்பிரச்ைன
கிைடயா .
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கட்டற்ற	ெமன்ெபா ைள	ஜிஎன் 	–	ஜிபிஎல்	உரிமம்	 லம்	விற்ப 	பிைழயல்ல.
அதில்	மா தல்கைள	ெசய்வ ம்	பயன ைடய	 தந்திரம்.	ஆனால்	கட்டற்ற
ெமன்ெபா ைள	பயன க் 	வழங் ம்ேபா 	அதற்கான	ைகேயட்ைட	சரியான
ைறயில்	தயாரிப்ப 	அவசியம்.	ைகேய 	இல்லாமல்	ெமன்ெபா ைள

பயன்ப த் வ 	சரியான	அ ைற	அல்ல.

காப் ரிைம	என்ப 	வாசிக் ம்	 ல்கள்,	சி வி கள்,	சினிமா,	ெவப்சீரிஸ்,
அனிேமஷன்	என	அைனத் க் ம்	உண் .	இந்தியாவில்	இைவ	மிக	கறாராக
சட்டத்தில்	எ தி	ைவத்தப 	கைடபி ப்பதில்ைல.	ஆனால்	அெமரிக்காவில்
காப் ரிைம	சட்டப்ப 	வழக் ப்ேபா வ 	சாதாரண	நிகழ்ச்சி.	அர ,	காப் ரிைம
சட்டத்தின்	வழியாக	தனியார்	நி வனத்ைத	மக்களின்	வரிப்பணத்ைத	ெசலவிட்
வளர்ப்பேதா 	அவர்களின்	 தந்திர	உரிைமகைள ம்	பறிக்க	உத கிற 	என்பேத
உண்ைம.
கட்டற்ற	ெமன்ெபா ட்கள்	என்ப 	தனிப்பட்ட	ஒ வர்,	அவரின்	நி வனம்
வள வ 	என	நிற்காமல்	 	ச தாயம்	அறி 	சார்ந்த	வளர்ச்சிைய	ெப கிற
என் 	 ரிந் ெகாள்ளலாம்.	அர 	பணத்தில்	அைமக்கப்ப ம்	ெந ஞ்சாைலகளில்
ேடால்	ேகட்	அைமத் 	ஒவ்ெவா ைற ம்	பணம்	பி ங் கிறார்கேள	அ ம்
கட் ப்பா கைள	விதித் 	ெமன்ெபா ட்கைள	பயன்ப த்த	வழங் பவர்க ம்
ஒேர	ரகம்.	பராமரிப் 	என் 	ெசால்லி	 ங்கச்சாவ 	அைமப்பைத	அர
நியாயப்ப த்தினா ம்	அ 	லாபம்	சம்பாதிப்பதற்கான	நிரந்தர	வழி.	ச கத்திற்
உத ம்	ெமன்ெபா ட்கைள	தயாரித் 	மக்கள்	அதைனப்	ெபற	 யாமல்	த ப்ப
தவறான 	அல்லவா?
ெமன்ெபா ட்களின்	வளர்ச்சிைய	பிற க் 	பகிராதேபா 	அ 	விைரவில்	வளர்ச்சி
ெபற யாமல்	ேதங் வைத	தவிர்க்க	 யா .	ேம ம்	லாபத்திற்கான	ஆதார
ெமன்ெபா ள்கைள	பயன க் 	 ட	மைறத் 	ைவப்பதால்	அதைன
பயன்ப த் வ 	தாண் 	ஒ வர்	ேவெற ம்	கற்க	 யா .	நீங்கள்	உ வாக் ம்
ெமன்ெபா ட்கைள	 றிப்பிட்ட	ெதாைக	விதித் 	விற்ப ம்	வரேவற்கத்தக்கேத.
கட்டற்ற	ெமன்ெபா ட்கள்	என்ப 	தனிப்பட்ட	ஒ வைர	கடந் 	 	மக்களின்
அறி 	வளர்ச்சிக்கான .	இதி ள்ள	ைலெசன்ஸ்	வைககைள	பார்ப்ேபாம்…

	

GNU	GPL
ெப ம்பாலான	ஜிஎன் 	ெமன்ெபா ட்கள்	இந்த	ைலெசன்ஸில்தான்
ெவளியாகின்றன.	ெஹச் எம்எல்,	ஓ எஃப்,	எ த் 	வைககளில்	கிைடக்கிற .
ெவர்ஷன்	3	தற்ேபா 	 ழங்கிவ கிற .



GNU	LGPL
ஜிஎன் 	ைலப்ரரிக க் 	பயன்ப ம்	ைலெசன்ஸ்	இ .

GNU	AGPL
ெநட்ெவார்க்கி ள்ள	ெமன்ெபா ட்கேளா 	ெசயல்பட	உத ம்	ைலெசன்ஸ்	இ .

GNU	FDL
ெமன்ெபா ட்கள்,	 த்தகம்	அைனத்ைத ம்	இலவசமாக	மக்க க் 		ெகா க்க
உத ம்	ைலெசன்ஸ்	இ .	.
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ேக.என்.சிவராமன்,	 ங் மம்( தன்ைம	ஆசிரியர்)
ெமய்ய ள்

கணியம்	சீனிவாசன்,

பிரதிலிபி	திலீப்
தமிழ்நா 	கட்டற்ற	ெமன்ெபா ள்	அைமப்பினர்.
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